
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

Oдељење за општу управу   

ИНЂИЈА 

ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА: ЗАХТЕВ ЗА УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ И 

ИСПРАВКУ БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА / ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК  

- Прилог: Лична карта 

На основу члана 2. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник 

РС“ број 14/2009 и 99/2011), тачке 4. Упутства за спровођење Закона о јединственом 

бирачком списку („Службени гласник РС“ број 15/2012) и члана 29. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), 

обраћам се овим поднеском да извршите упис у јединствени бирачки списак података 

која су наведена у документу који уз захтев прилажем за бирача _____________ 

_________________________________ (име и презиме), из ______________________ 

(пребивалиште/боравиште), JМБГ ____________________.  

 

Уз захтев достављам:  

1 Лична карта:  Фотокопија/На увид  

2. Уплата таксе 

Напомене: 

___________________________________________________________________________ 

 

Место и датум __________________                      

                                                                                           Име и презиме подносиоца захтева  

                                                                                                     Адреса 

                                                                                                     Контанкт телефон                           

                                                                                                     Потпис  

 

  



Назив услуге: 

Захтев за упис, брисање, измену и допуну и исправку бирачког списка који се води за 

подручје општине Инђија/захтев за упис у ЈБС 

Орган задужен за спровођење: 

Општинска управа општине Инђија, Одељење за општу управу 

Опис: 

Поступак се води се по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то 

има непосредан и на закону заснован правни интерес, у складу с прописом којим се уређује 

општи управни поступак. Исправка по службеној дужности и настала грешком службеног 

лица не подлеже таксирању.  

  

 Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/561322 

  

Где и како: 

Захтев се подноси се Одељењу за општу управу, у шалтер сали Општинске управе 

општине Инђија, шалтер бр. 2 и 4,  које доноси решење, најкасније  у року од 15 дана од 

дана уредно поднетог захтева. Уз захтев потребно је доставити:  

доказ на коме се заснива захтев;  

доказ о уплати таксе  

 

Правни основ: 

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18 – 

аутентично тумачење) и Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" 

број 104/2009 и 99/2011)  

 

Корисни линкови: www.indjija.net 

 

http://www.indjija.net/

